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Χρηµατοδοτικό πλαίσιο 2014 - 2020: τι αλλάζει στην
κατανοµή των κοινοτικών κονδυλίων
Τον Ιούλιο του 2011, τα θεσµικά όργανα της ΕΕ άρχισαν νέο κύκλο
διαπραγµατεύσεων για το δηµοσιονοµικό πλαίσιο (Π∆Π). Το επόµενο Π∆Π να
καθορίσει τις δηµοσιονοµικές προτεραιότητες της ΕΕ για το διάστηµα 2014-2020. Οι
διαπραγµατεύσεις αναµένεται να περατωθούν µέχρι το τέλος του 2012. Έτσι το Π∆Π
θα µπορέσει να τεθεί σε ισχύ το 2014, µετά την έκδοση της σχετικής νοµοθεσίας.
O κ. Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τόνισε πως «Oι
διαπραγµατεύσεις για το Π∆Π δεν αφορούν µόνον πόσα µπορούµε να ξοδεύουµε
και από πού έρχονται τα χρήµατα, αλλά και πού και πώς τα ξοδεύουµε. ∆εν
αφορούν µόνο τα χρήµατα, αφορούν πολλά περισσότερα»
Ιστορικό
Η συζήτηση για τον νέο προϋπολογισµό άνοιξε, επίσηµα, µε την ανακοίνωση του
προέδρου Μπαρόζο στις 29 Ιουνίου 2011. Ο πρόεδρος της Κοµισιόν παρουσίασε την
πρότασή του για αύξηση του προϋπολογισµού, από τα 976 δισ. που είναι ο τρέχων
(2007-2013) στα 1.025 δισ. για το 2014-2020, εισάγοντας παράλληλα την πρόταση για
µείωση της εθνικής συµµετοχής στον προϋπολογισµό, µε την πολιτική της κατευθείαν
είσπραξης των φόρων από την Ε.Ε. Η συζήτηση για τους φόρους αφορά στο σχέδιο
των Βρυξελλών να αυξηθούν οι "ίδιοι πόροι" της Ε.Ε. και περιλαµβάνει προτάσεις να
συµπεριληφθεί ένας φόρος στις οικονοµικές συναλλαγές, ένα Ευρωπαϊκό ΦΠΑ. Η
πρόταση απορρίφθηκε σχεδόν αµέσως από την Αγγλία.

Για την περίοδο 2007-2013 η κάθε χώρα συνεισφέρει το 1,12% του Ακαθάριστου
Εθνικού Εισοδήµατός της (ΑΕΕ) στον Ευρωπαϊκό προϋπολογισµό, µια συνεισφορά
που η Κοµισιόν προτείνει να µειωθεί στο 1,05%. Η πρόταση του Μπαρόζο για τον νέο
προϋπολογισµό της Κοµισιόν θεωρήθηκε εξαιρετικά συντηρητική, αφού αφήνει χωρίς
αύξηση δύο σηµαντικούς τοµείς χρηµατοδότησης που είναι η γεωργία και η πολιτική
συνοχής. Ιδιαίτερα, µε βάση τον προτεινόµενο καταµερισµό των κονδυλίων, η
Αγροτική Ανάπτυξη µε 372 δισ. ευρώ θα χάσει τουλάχιστον 10% από τον
προηγούµενο προϋπολογισµό. Οι νέοι τοµείς που θα ωφεληθούν από την
προτεινόµενη αύξηση είναι η υπηρεσία της Ε.Ε. για τις εξωτερικές δράσεις και
οιεσωτερικές υποθέσεις της Ε.Ε., που περιλαµβάνουν τον έλεγχο των συνόρων, την
ασφάλεια και τη µετανάστευση.
Η αντιπαράθεση για το Πολυετές Χρηµατοδοτικό Πλαίσιο 2014-2020 στην Ε.Ε.,
είναι ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα στην Ευρωπαϊκή Agenda για τους επόµενους
µήνες, αφού διαφαίνεται σύγκρουση µεταξύ διαφορετικών πολιτικών, α) αυτή της
λιτότητας και β) αυτή των κινήτρων ανάπτυξης.
Επιπλέον, η πρόσφατη πρόταση της Γερµανίας να συνδεθεί η χρηµατοδότηση στα
κράτη - µέλη µε την τήρηση των κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας καθιστά
τη διαβούλευση µία κρίσιµη πολιτική αντιπαράθεση. Η πολυπλοκότητα των
συζητήσεων για τον νέο προϋπολογισµό της Ε.Ε., σε συνθήκες βαθιάς οικονοµικής
κρίσης και δηµόσιου χρέους, συνδέεται µε επιπλέον προβλήµατα για τη διεύρυνση της
Ε.Ε. µε νέα µέλη, που οδήγησε σε µια σηµαντική µεταβολή στην ισορροπία των
συµβαλλόµενων και των ωφελούµενων. Ειδικά, στην πολιτική συνοχής, η Πολωνία
ήταν ο µεγαλύτερος ωφελούµενος της χρηµατοδότησης για την περίοδο 20072013.
Η πολιτική συνοχής 2014-2020
Για την περίοδο 2007-2013, η χώρα µας θα χρηµατοδοτηθεί συνολικά µε το ποσό
των 20,4 δισ. ευρώ. Στην Ελλάδα, όλες οι περιφέρειες χρηµατοδοτούνται από τον
στόχο της Σύγκλισης, εκτός αυτών της Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου που είναι
Περιφέρειες της "στατιστικής σταδιακής εισόδου" και χρηµατοδοτούνται µόνο από
τον 2ο στόχο, της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας διότι, σύµφωνα µε τον
κανονισµό των διαρθρωτικών ταµείων, έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ µικρότερο του 75%
του µέσου όρου της Ε.Ε. των 25, αλλά µεγαλύτερο του 75% του µέσου όρου της
Ε.Ε. των 15 χωρών-µελών (στοιχεία 2006).
Επιπλέον, οι Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας και
Αττικής ανήκουν στις "Περιφέρειες στατιστικής σταδιακής εξόδου", που είναι οι
περιφέρειες µε µεταβατική χρηµατοδότηση, λόγω του γεγονότος ότι το κατά κεφαλή
ΑΕΠ σε αυτές είναι άνω του 75% του µέσου όρου της Ε.Ε. των 25 αλλά µικρότερο
του 75% του µέσου όρου της Ε.Ε. των 15 (στοιχεία 2006).
Από τις βασικές ιδέες, που παρουσιάστηκαν στην αρχή της διαβούλευσης για τη νέα
πολιτική συνοχής 2014-2020, είναι η διασύνδεση της χρηµατοδότησης µε
συγκεκριµένους στόχους της στρατηγικής "Ευρώπη 2020" (ανάλογα µε το ύψος της
χρηµατοδότησης και ο αριθµός των στόχων που θα επιλεγούν να υποστηριχθούν από
το κάθε κράτος-µέλος), τη σύνδεση των πληρωµών µε συγκεκριµένες συνθήκες, όπως
είναι οι αλλαγές στη δηµόσια διοίκηση. Η αρχιτεκτονική της νέας πολιτικής συνοχής
στηρίζεται αποκλειστικά στο αναπτυξιακό µοντέλο της "Ευρώπης 2020".
Σηµαντικό νέο στοιχείο διαφοροποίησης του νέου σχεδιασµού, που αλλάζει όλα τα
δεδοµένα για την Ελλάδα, είναι το µοντέλο προσδιορισµού των περιφερειών. "Όπως
συµβαίνει σήµερα, η υποστήριξη θα διαφοροποιείται µεταξύ των περιφερειών µε βάση το
επίπεδο της οικονοµικής τους ανάπτυξης (που µετράται ως κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ), µε

σαφή διαχωρισµό µεταξύ «λιγότερο» και «περισσότερο» ανεπτυγµένων περιφερειών. Για
να γίνει πιο οµαλή η µετάβαση µεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών και να εξασφαλιστεί η
δικαιότερη µεταχείριση των περιφερειών µε παρόµοιο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης,
θα µπορούσε να τεθεί το ερώτηµα της αντικατάστασης του σηµερινού συστήµατος
σταδιακής εξόδου και σταδιακής εισόδου από ένα απλούστερο σύστηµα µε µια νέα
ενδιάµεση κατηγορία περιφερειών. Σε αυτή την κατηγορία θα περιλαµβάνονται και οι
περιφέρειες που επί του παρόντος είναι επιλέξιµες βάση του στόχου «σύγκλισης», αλλά
το ΑΕγχΠ τους είναι υψηλότερο από το 75% του ενωσιακού µέσου όρου σύµφωνα µε τις
τελευταίες στατιστικές" (συµπεράσµατα έκθεσης πολιτικής συνοχής 2014-2020).
Συνεπώς για πέντε περιφέρειες της Ελλάδας, µετά το 2013, θα ισχύσει το νέο σύστηµα
της ενδιάµεσης περιφέρειας.
Στα συµπεράσµατα της 5ης έκθεσης συνοχής της Ε.Ε. υπάρχουν σηµαντικές
επισηµάνσεις για την ανάπτυξη των περιφερειών, όπως:
α. Οι διαφορές µεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. έχουν µικρύνει (διαφορές ως
προς το κατά κεφαλή ΑΕΠ), β. οι περισσότερο αναπτυγµένες περιφέρειες τώρα είναι
πιο ανεπτυγµένες λόγω του ότι έγιναν περισσότερο καινοτόµες και διαθέτουν πιο
καταρτισµένο προσωπικό.
Έτσι, στο πλαίσιο του νέου πολυετούς χρηµατοδοτικού πλαισίου ο προϋπολογισµός
για τα διαρθρωτικά ταµεία παραµένει ο ίδιος στα επίπεδα 2013-2017 (αφού
αναπτύχθηκαν οι περιφέρειες!). Οι µεγάλοι χαµένοι είναι οι περιφέρειες σε µετάβαση,
οι ενδιάµεσες περιφέρειες που θα χρηµατοδοτηθούν µε µόλις 38,9 δισ. ευρώ, δηλ. 29
περιφέρειες και ολόκληρη η Κύπρος (αφού όλη η χώρα έχει χαρακτηριστεί µε
περιοχές "σταδιακής εισόδου" και άρα θα µπουν στην κατηγορία των "ενδιάµεσων
περιφερειών"). Έτσι, για την Ελλάδα και για τις πέντε περιφέρειες που θα βρεθούν
στο καθεστώς των "ενδιάµεσων περιφερειών", η συνολική χρηµατοδότηση
υπολογίζεται ότι µπορεί να µην ξεπερνά τα 3,5 δισ. (τιµές 2011), όταν για την
τρέχουσα περίοδο µόνο η Περιφέρεια Αττικής έχει συνολικό προϋπολογισµό από την
κοινοτική συµµετοχή 2,4 δισ. ευρώ.
Με δεδοµένα προ κρίσης η κατανοµή στην Ελλάδα
Οι επιµέρους προϋποθέσεις που προτείνει η Κοµισιόν και εισάγονται για πρώτη φορά
δηµιουργούν νέα δεδοµένα για την κοινοτική χρηµατοδότηση της χώρας µας.
Κατ' αρχάς, στις προτάσεις της η Κοµισιόν για τον καθορισµό του βιοτικού
επιπέδου, δηλαδή του κατά κεφαλήν εισοδήµατος των περιφερειών, δεν λαµβάνει
πλήρως υπόψη τη µεγάλη ύφεση στην Ελλάδα την τελευταία τετραετία που
συρρίκνωσε το ΑΕΠ. Την περίοδο 2009-2011 το ΑΕΠ υποχώρησε περίπου 14
µονάδες στη χώρα µας, ποσοστό που φέτος θα φτάσει αθροιστικά το 20%. Ωστόσο, η
Επιτροπήλαµβάνει για τον καθορισµό του πλούτου κάθε περιφέρειας την τριετία
2008-2010και όχι το 2011 και το 2012, που στην Ελλάδα σηµειώθηκε η µεγαλύτερη
υποχώρηση του ΑΕΠ. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι όσο λιγότερες φτωχές περιφέρειες
έχει στα χαρτιά µια χώρα τόσο λιγότερα χρήµατα παίρνει.
Το δεύτερο αρνητικό στοιχείο είναι η εισαγωγή των κυρώσεων κατά των χωρών που
δεν τηρούν τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Μέχρι τώρα κινδύνευαν
µε διακοπή των χρηµατοδοτήσεων µόνο από το Ταµείο Συνοχής. Στο εξής η διακοπή
των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων θα αφορά όλα τα διαρθρωτικά ταµεία, δηλαδή το
σύνολο των χρηµατοδοτήσεων. Με άλλα λόγια, η δηµοσιονοµική πειθαρχία- µε
πρόταση της Γερµανίας- θα αποτελεί προϋπόθεση και για τη χορήγηση των
κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων.

Ένα τρίτο πρόβληµα που θα πρέπει να αντιµετωπίσει η χώρα µας έχει να κάνει µε την
πρόταση που προβλέπει ότι σε κανένα κράτος-µέλος οι κοινοτικές
χρηµατοδοτήσεις δεν θα µπορούν να ξεπερνούν το 2,5% του ΑΕΠ τη στιγµή που
στην Ελλάδα τα προηγούµενα χρόνια οι κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις κάλυπταν µέχρι
και το 4% του ΑΕΠ. Μάλιστα, µετά την τεράστια υποχώρηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα,
το ποσοστό των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων επί του ΑΕΠ είναι αδύνατο να µην
ξεπερνάει το 2,5%. Σύµφωνα µε την πρόταση αυτή η χώρα µας θα υποστεί σηµαντικές
απώλειες πόρων.
Το µόνο θετικό, που προτείνει η Κυπριακή Προεδρία, είναι οι χώρες που υλοποιούν
προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής να έχουν µια ιδιαίτερη µεταχείριση στο
θέµα της συγχρηµατοδότησης των προγραµµάτων. Αυτό θα γίνεται µέσω
µιαςαύξησης της τάξης του 10% του ποσοστού της κοινοτικής
συγχρηµατοδότησης, χωρίς να τροποποιείται το συνολικό ποσό που θα λαµβάνουν
στη διάρκεια της επταετίας.
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